
 لألطفال wienXtra: عنا نبذة

 اإلجازات أللعاب wienXtra تجھيزات مع. عاما 13 و 6 بين ما أطفال مع للعائالت الترفيھية األنشطة من العديد wienXtra تقدم
 ذلك وكل -  بالمدينة رائعة مغامرات والعائالت األطفال يعايش cinemagic و األلعاب وصندوق األطفال ونشاط األطفال ومعلومات

  .مخفضة بأسعار أو مجانا

 .للشباب - MA 13 المتخصص النطاق مع وثيق وبتعاون فيينا لمدينة wienXtra تعمل
 

 wienXtra اإلجازات ألعاب

 بالمدينة ومعايشات مغامرات وتقدم عاما 13 حتى 6 سن من لألطفال فيينا في إجازات برنامج أكبر ھي wienXtra اإلجازات ألعاب
 الدراسي الفصل وإجازة الشتاء إجازة في - إبداع أو طبيعة أو ثقافة، أو رياضة، سواء. فيينا في إجازاتھم يقضون الذين األطفال، لجميع
  .لألطفال ضخمة ألعاب جنة إلى فيينا تتحول الشتاء وإجازة

www.ferienspiel.at 
 

 wienXtra األطفال نشاط

 أوقات برنامج. فيينا في األطفال لجميع الفراغ ألوقات نصائح لتقديم مجانية عروض مجموعة عن عبارة wienXtra األطفال نشاط
 من العديد يتوافر األطفال نشاط بطاقة مع. اإلنترنت وعبر االشتراك في متوفر عاما 13 سن حتى واألطفال للعائالت الشھري الفراغ

  .مخفضة بأسعار أو مجانا األنشطة

www.kinderaktivcard.at 
 

 wienXtra األطفال معلومات

 لجميع مجانية واستشارات معلومات وتقدم المدينة وسط في األطفال فراغ ألوقات المعلومات مركز ھي wienXtra األطفال معلومات
 عليك ال -  متحف أو سينما مسرح، وخارجية، داخلية مالعب، أو إجازات معسكرات سواء. الفراغ أوقات في فيينا تقدمھا التي األنشطة
  .اإللكتروني بالبريد المراسلة أو اإللكتروني الموقع استخدام أو اتصال، أو نظرة إلقاء سواء

www.kinderinfowien.at 
 

 wienXtra ألعاب صندوق

 يزيد ما .فيينا في األلعاب بخصوص عنوان أول ھو وبالتالي النمسا في األلعاب الستعارة مكان أكبر ھو wienXtra ألعاب صندوق
 سيجد– توصيات أو ابتكارات أو كالسيكيات سواء. واالستعارة للتجربة األلعاب لعشاق متوافرة جماعية ولعبة طاولة لعبة 7.000 على

  .المناسبة اللعبة األلعاب صندوق في الجميع

www.spielebox.at 
 

wienXtra‐cinemagic 

 الدخول أسعار. مسلي مضمون الوقت نفس وفي عالية بجودة أفالم برنامج تقدم سنوات 3 من بدءا والشباب لألطفال البرامج سينما
 أفراد لجميع سينما wienXtra‐cinemagic تجعل األفالم ومحادثات األفالم ومھرجانات أورانيا، في المتوسط والموقع المخفضة
  .األسرة

www.cinemagic.at 

 


